Næstved den 15. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt den 5. maj 2018 i klubhuset
Tilstede: Lisbeth K. Olsen, Marianne Birkekær, Pernille Svarre, Jens B. Hansen og Lene Damgaard
Referent: Lene Damgaard

Dagsorden
1. Godkendelse af referat:
 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. marts 2018 godkendt, dog med rettelse af dato for
afholdelse af bestyrelsesmøde fra 10. marts til 12. marts 2018.
2. Orientering fra formanden
 Beskæring Næstved Kommune: Endnu ikke foretaget, Marianne kontakter kommunen.


Forenings- og fritidskonference: Marianne deltog i dette, fik glæde af sparring med andre
foreninger. Mener at foreningen kunne få glæde af forløb med skolerne, det har andre
foreninger haft. Marianne kontakter skolen, idrætslinjen, for at høre om de vil være med i et
forløb evt. til vinter.



Mail til søgning af penge DGI: Det blev drøftet hvad vi evt. kan søge til og forslag er
følgende:
◦ Støjdæmpning af lokaler
◦ Overdækning af terrasse
◦ Facademaling
◦ Luft til luft pumpe.
Det skal på næste bestyrelsesmøde drøftes/besluttes hvilke fonde/foreninger/puljer vi skal
søge tilskud/legater hos.



Hvad mangler vi i klubhuset: Kaffekander, div. småting, brødkurv og brødkniv. Marianne
handler dette i Ikea ved lejlighed.



Avisen - kontakter: Marianne indsender kontaktoplysninger til Sjællandske, Ugebladet og
Næstvedbladet – det vil være dejligt at få lidt omtale ind imellem.

3. Orientering fra kassereren
 Regnskab pr. 30. april 2018 blev udleveret og gennemgået. Viser pt. et underskud på kr.
10.223, som dog primært skyldes køb ad boldmaskine (rest) og flagstang.
 Medlemsliste hænges op i klubhuset, når fristen for betaling af kontingent er overskredet.
Der er modtaget en enkelt udmelding.

4. Standerhejsning – Tennissportens dag, evaluering
 Dejligt at mange deltog i standerhejsning, 23 i alt, Lars Trøster fra Nordea deltog og legatet
fra Nordea blev officielt overdraget.
 Ingen nye dukkede op til Tennissportens dag, desværre heller ikke nogen konfirmander. Der
var mange andre arrangementer samme dag i området bl.a. Fladså Triatlon.
5. Tilmelding turneringshold DGI
 Der er tilmeldt 3 hold, Holdledere er Karen Lisbeth, Lene og Gitte Nonbo. Der udleveres
bolde til brug ved hjemmekampe.
6. Klubturnering og fælles afslutning på sæson.
 Carsten Pedersen vil gerne stå for turneringen igen i år. Det blev vedtaget, at såfremt der er
6 eller flere tilmeldte i en række, deles den i to, dette vil ske ved lodtrækning.
Tilmeldingsfrist er torsdag den 22/5-2018, kampprogram laves så kampe kan spilles fra 1/62018, finaledag er 8/9-2018. Marianne sender indbydelsen ud så snart Carsten har den klar.
Deltagergebyr er uændret, 40 kr. pr. række.
7. Børne-/juniortræning, hjælp til træning samt juniorovernatning
 David kan hjælpe om onsdagen, pga nyt job har Marianne behov for yderligere hjælp. Tais
har sagt ja til at hjælpe. Marianne spørger efter hjælp når der er behov.
 12-13/5 vil der være træning og overnatning for juniorer, Marianne og Pernille sørger for
dette arrangement.
8. Aktive Feriedage 2018
 20 pladser – der er 7 besat d.d. Alle børn fra 2. – 9. klasse kan deltage. Der skal minimum
være 10 deltagere for at det bliver til noget.
9. Vokseninstruktion
 Jesper Larsen fra Næstved Tennisklub har sagt ja til at komme og undervise den 13. maj og
den 27. maj 2018, 2 timer pr. gang. Marianne sender invitation ud omkring dette.
10. Eventuelt
 Jens B. og Karen Lisbeth deltager i Kildekalas såfremt vejret er godt.
 Jens B har fået udleveret 5 stk. nøgler til salg, resten ligger i klubhuset. Vi har KUN bnøgler tilbage.

